
دياليز برنامهمانندهمدر آنکيفيتبتوانمبايددرمانیهر يز ي ی ر بر   م ر  ي   ر م  ب و ي  ب    ن   ي
: بايد   منظور   اين  برای    کنيم  گيری   اندازه  را
یبرينزبیجويز  باشيم  داشته  درمانی برنامه اين  از  مناسبی تجويز  -١ يمر ب
    برنامه  اين   بخشی    اثر    ميزان  بتوانيم   بعد  در مرحله  -٢

دهيم   ارزيابی قرار  مورد. آن انجام   از  پس را  درمانی ممپ
    تفاوت   داليل  و  کنيم  مقايسه  هم  با   را  موارد  اين   بتوانيم -٣

کنيم   را جستجو
      مورد بررسی  کفايت دياليز  عنوان  تحت  را مراحل  و اين

.قرارمی دهيم 



  ارزيابی   جهت  معياری   عنوان  به   خون  اوره
دياليز  کفايت 

توجه افزايشحالتدرپالسمااورهاينکهبهبا اورمی اورمی افزايش   حالت در  پالسما اوره اينکه به با توجه
افزايش اوره   علت  عوارض به  بسياری از  و  می يابد
باشدپالسما اين،می کوچکعلتبهمولکولو   کوچک    علت به  مولکول و اين  ، می باشد  پالسما
  از    ساعته ٤مرحله   يک  توسط  راحتی  به   بودن
شودبرداشتهخون آناندازهازلذامی وگيری    و   گيری آن  اندازه از  لذا.   می شود برداشته خون
   کفايت  بررسی  جهت   از خون  آن  برداشت  ميزان
شوداستفادهدياليز می . می شود استفاده دياليز



   کفايت  ارزيابی   جهت  معياری   عنوان  به   خون  اوره
دياليزل

دارد  اهميت  چيزی که  آن   دياليز  کفايت  بررسی  در
لااشا اا٤ک   از    ساعته٤  در يک مرحله  اوره برداشت ميزان

   است   دياليز
و                                   

.بستگی ندارد تنهايی   به  پالسمای اوره  سطح  به    



شدهتجويزدياليزميزان شده تجويز دياليز  ميزان

کفايت دياليز داردزمانی اوره%٧٠حدودکهمناسبی  اوره%  ٧  حدود که.  مناسبی دارد زمانی دياليز کفايت
  همين اساس  بر    برداشت نمايد  را    در بدن  موجود  

دياليزميزان اساسبايدهمتجويزی برداشتبر     برداشت بر اساس بايد هم  تجويزی دياليز ميزان
بيمار باشد    بدن  اوره%    ٧٠   حد اقل  يا   بيشتر

صافی دياليز و    نوع -  وزن  -جنس   فاکتورهايی مانند  لذا
ااا . است مهم جريان خون ميزان



KT/V می شود   استفاده  فرمول  از  منظور  برای اين 

برابر    عبارت  اين  حاصل   که   صورتی   ودر
نآنفناش١/٣ کها ت %٧ا %  ٧٠  است که اين آن مفهوم  معنی و باشد١/٣
   برداشته   دياليز  مدت   طول   در  خون  اوره 

اهد شدخ  .شد خواهد
   فاکتور های قابل   دياليز   تجويز در  داريم که   سعی  پس ما
.   شود ٣/١  برابر عبارتآه حاصل  کنيم تنظيم  چنان   تغيير را



های تغييرفاکتور قابل ی يير ور ه  بل 

(V) (V)اورهتوزيعحجم-١ اوره  توزيع حجم-١
.  دستيابی می باشد  قابل   منحنی زير  طريق  از  و   داشته   بدن   و وزن  قد  -  جنس  به  بستگی





های تغييرفاکتور قابل ی يير ور ه  بل 

(V) (V)اورهتوزيعحجم-١ اوره  توزيع حجم-١

(K (کليرانس ٢ -( )

    می کند  ترک  را   صافی  که   خون  در  مواد زايد  غلظت
است خونی از شودصافیواردکهکمتر مثالمی برای     برای مثال   می شود صافی وارد که   کمتر از خونی است

  ١٠٠  صافی  در ورودی   پالسما  اوره   نيتروژن  اگر غلظت
   از  خروج  هنگام   ،   باشد   ليتر   دسی  در    گرم  ميلی
گ٣۵اف تل ال کخ    به  که. بود خواهد ليتر دسی در   ميلی گرم ٣۵ صافی ،
  در صافی مورد نظر  اوره ، کليرانس اوره  برداشت  ميزان  اين

KOA دهند می نمايش  به گويند و  آزمايشگاهی شرايط در



های تغييرفاکتور قابل ی يير ور ه  بل 

(V) (V)اورهتوزيعحجم-١ اوره  توزيع حجم-١

(K (کليرانس ٢ -( )

    خون  جريان   در ميزان   زايد   يک ماده  خونی  غلظت  کاهش  صدرد 
ضربازعبوری شودصاف يکم خونفرضحجمتا بهاز    به  از خون   فرضی حجم تا يک.  می شود صافی ضرب از عبوری
  .  می شود  پاک  دقيقه  در هر   زائد  ماده  آن  کامًال از  که  بيايد  دست



از.• اوره نيتروژن پالسمايی غلظت کاهش مثًال ز  . ور    روژن    ي يی    ش   پ   
ميلی  گرم    در  دسی ليتر   معنای  کاهش    ٢۵به   ١٠٠
.   در غلظت  نيتروزن   اوره   پالسمايی  است %  ٧۵ پ

باشد ، ميزان  کليرانس   ml/min ٢٠٠اگر جريان خون   
يعنی که  ٢٠٠ ×٠/٧۵=١۵٠ ml/minبرابر است  با   

ا اف ا ١۵گا  ١۵٠خون  هنگام   عبور   از  صافی  به  ميزان  
ميلی ليتر   در  دقيقه  از    اوره  پاک  می شود    

اف ا ا کل ف قا ق ا که اين  دقيقا  مفهوم  کليرانس  اوره    در  صافی ک
(K) مورد نظر است



های تغييرفاکتور قابل ی يير ور ه  بل 

(V) (V)اورهتوزيعحجم-١ اوره  توزيع حجم-١

(K (کليرانس ٢ -( )

به ) کليرانس (  می کند  ترک  را   صافی  که   خون  در  مواد زايد  غلظت
سری داشتهفاکتورهاازيک تغييروبستگی يابدتغييرآنهابا می      می يابد  تغيير   آنها با تغيير و بستگی داشته  فاکتورها ازيک سری
   تغييری در  آنها  تغيير   با  و   بستگی نداشته  برخی فاکتورها  و به

در کليرانس    فاکتور های موثر  از جمله.   نمی شود  ايجاد  کليرانس
از تن :عبارتند ازا



های تغييرفاکتور قابل ی يير ور ه  بل 

(V) (V)اورهتوزيعحجم-١ اوره  توزيع حجم-١

(K (کليرانس ٢ -( )

)ضريب  سطح  انتقال  صافی ( KOA  -الف 

چه هر است مشخص که استKOAهمانطور بيشتر هم کليرانس ميزان باشد باالتر .  باالتر  باشد ميزان  کليرانس هم  بيشتر   است KOAهمانطور که مشخص است   هر چه  



های تغييرفاکتور قابل ی يير ور ه  بل 

(V) (V)اورهتوزيعحجم-١ اوره  توزيع حجم-١

(K (کليرانس ٢ -( )

)ضريب  سطح  انتقال  صافی ( KOA  - الف 

دياليزب محلول يان ج ميزان  .ميزان  جريان   محلول  دياليز -ب
 



های تغييرفاکتور قابل ی يير ور ه  بل 

(V) (V)اورهتوزيعحجم-١ اوره  توزيع حجم-١

(K (کليرانس ٢ -( )

)ضريب  سطح  انتقال  صافی ( KOA  - الف 

دياليزب محلول يان ج ميزان  .ميزان  جريان   محلول  دياليز -ب

  ميزان  جريان  خون در  صافی-ج 





های تغييرفاکتور قابل ی يير ور ه  بل 

(V) (V)اورهتوزيعحجم-١ اوره  توزيع حجم-١

(K (کليرانس ٢ -( )

)ضريب  سطح  انتقال  صافی ( KOA  - الف 

دياليزب محلول يان ج ميزان  . ميزان  جريان   محلول  دياليز -ب

  ميزان  جريان  خون در  صافی-ج 

 
زمان                                                                               T -3

برسيم٣/١برابر باKT/Vبهماتااستبرای دياليزالزمزمانمدت



مثال :يک ل  :ي 

مرد بيمار وزن١٨٣يک با متری گرم70سانتی کيلو کيلو گرم   70سانتی  متری  با  وزن  ١٨٣يک  بيمار   مرد 
را  می خواهيم   دياليز کنيم    برنامه   الزم  برای  اين   

از است عبارت :بيمار :بيمار  عبارت  است  از 
: Vمحاسبه  -

ا ا ت ا ت با  توجه   به  نمودار ، حجم  توزيعی  اوره    در  اين    ا
ميلی ليتر  است   ۴۶٠٠٠ليتر  يا ۴۶:   بيمار





مثال :يک ل  :ي 

مرد بيمار وزن١٨٣يک با متری می70سانتی را گرم کيلو ر  ر    ری  ب  وزني  بي ی 70ی   رم  ر   و  ي
خواهيم   دياليز کنيم    برنامه   الزم  برای  اين  بيمار  عبارت  

:است  از  
:  Vمحاسبه  -
:کليرانسKمحاسبه- 

سها   استفاده   کنيم    R5در  صورتی که   بخواهيم   از  صافی    
دارد و ميزان  جريان  خون   يا    ۵٠٠برابر  با   KOAکه   

BFR   ٣٠٠حدودml/min    انتخاب  کنيم   ميزان   کليرانس
خواهد بود     ١٨٠ml/minصافی  برای   اوره    در اين شرايط   





KT/V 1 3KT/V =1.3
180 /46000 1 3180T/46000 =1.3
T =1.3x 46000/180=332 min
T 5 5 hT=5.5 h



صاف• با را بيمار همين اگر R6و    R6و   اگر  همين  بيمار    را با  صافی  •
  ۶٠٠حدود    KOAسها  دياليز کنيم    که  

کليرانس  اوره   با  همان  شرايط  باال   .دارد
با خواهد١٩۵برابر دقيقه در ليتر ميلی بر   ب  و  بر ي    ر   ر   ي ی  ي

که   زمان  الزم  برای  رسيدن   به   .  بود  
٣/١KT/Vل٣ ا ا قه ق ٣/١KT/V= دقيقه  و يا معادل    ٣٠٠حدود
ساعت   خواهد بود۵



دوم :مثال وم  :ل  

خانم وزن١۶٠يک با متری را۶٨سانتی گرم کيلو کيلو گرم   را  ۶٨سانتی متری  با  وزن ١۶يک خانم  
می خواهيم   دياليز  کنيم  

ا=Vمحاسبه زي ت دا ن به ه ت با با توجه  به  نمودار   حجم  توزيعی  اوره =  Vمحاسبه -
.  ميلی ليتر  می باشد   ٣٢٠٠٠در اين  بيمار





دوم :مثال وم  :ل  

خانم وزن١۶٠يک با متری را۶٨سانتی گرم کيلو کيلو گرم   را  ۶٨سانتی متری  با  وزن ١۶يک خانم  
می خواهيم   دياليز  کنيم  

٣٢٠٠٠=Vمحاسبه  ٣٢٠٠٠=  Vمحاسبه -
در  صورتی که  بخواهيم   از  صافی   :محاسبه  کليرانس  -

R5ک ک تفا ا اKOA۵ا R5 سها  استفاده  کنيم   کهKOA  دارد و    ۵٠٠حدود
را  انتخاب   ٢۵٠حدود  BFRاگر   ميزان  جريان  خون   

اک ا ا اف ا کل ا ميزان  کليرانس  صافی   برای  اوره   در اين  .کنيم 
.ميلی متر  در  دقيقه  خواهد بود  ١٧٠شرايط  





دوم :مثال وم  :ل  

خانم وزن١۶٠يک با متری را۶٨سانتی گرم کيلو کيلو گرم   را  ۶٨سانتی متری  با  وزن ١۶يک خانم  
می خواهيم   دياليز  کنيم  

٣٢٠٠٠=Vمحاسبه  ٣٢٠٠٠=  Vمحاسبه -
١٧٠ :محاسبه  کليرانس -
T: محاسبه  زمان -
-T= (1.3×32000)/170= 245   min( )
-T≈4h                                          



ميزان  دياليز گرفته  شده   
يايا

.گرفته  شده   KT/Vميزان 

جهت  بررسی  کفايت  دياليز  گرفته شده    نياز  به  محاسبه    
نسبت  اوره  گرفته  شده   به  اوره   اوليه  بيمار  می باشد    گ

به  عنوان   مثال   اگر   اوره   بيمار  قبل  از  دياليز   
mg/dlباشد   و  پس  از  دياليز  به  ٠٠١mg/dl٣۵  

آن  برداشته  شود   و اين  معادل   %    ۶۵برسد يعنی 
KT/V  می باشد٢/١حدودًا



شده گرفته دياليز کفايت محاسبه هنحوه ر  يز  ي ي  ب  وه 

بعد• اوره آزمايش انجام و دياليز از قبل اوره آزمايش انجام آزمايش اوره قبل از دياليز و انجام آزمايش اوره بعد انجام
از دياليز و محاسبه نسبت اوره گرفته شده به اوره قبل از  

.دياليزدياليز
 UFمحاسبه ميزان •

اKT/Vآ ل ف ق ط ا از طريق فرمول يا منحنی  KT/Vبدست آوردن•





نحوه نمونه گيری جهت اندازه گيری اوره پس از 
دياليزال

حدود• به پمپ کردن آهسته برای٥٠-ml/min١٠٠لذا برای  ml/min١لذا آهسته کردن پمپ به حدود
ثانيه قبل از نمونه گيری توصيه می شود  ٢٠تا  ١٠

د• ی گي نه ن ل از پ پ قف ت از پ ی گي نه ن نمونه گيری پس از توقف پمپ از محل نمونه گيری در •
line  شريانی و ياline   متصل به سوزن شريانی انجام می

ل کا برگشت از قبل گيری نه ن داشت جه ت بايد د شود بايد توجه داشت نمونه گيری قبل از  برگشت کامل  ش
خون به بيمار بايد صورت بگيرد



مواردی که KT/v گرفته شده کمتر از ميزان  
اش آ تجويزی آن باشدت

. حجم بيمار بيشتر از تخمين اوليه باشد- م
جريان خون واقعی کمتر از ميزانی است که روی پمپ نمايش داده -

شده است 
ت ا د زی ت ان ز دت از ت ک ز ال د ان ز دت مدت زمان دياليز کمتر از مدت زمان تجويزی بوده است -

جريان خون به علت وجود عوارض هنگام  دياليز موقتًا پايين آورده  -
شده است

KOA- يک صافی  از  صافی کمتر از ميزان مشخص شده بوده و يا
.  کوچکتر استفاده شده است
دد ن خ دش گ تهAccessد ا ناخ شدن ک ا با معکوس شدن ناخواسته Accessجود گردش خون مجددو-

سوزن های دياليز 
چوجود فشار منفی در قبل از پمپ مثًال استفاده از سوزن کوچک - پ پ



مواردی که KT/V گرفته شده بيشتر از ميزان  
اش تجويزی آن باشدآ

وزن• اخيرًا يا باشد کمتر اوليه تخمين از بيمار حجم بيمار از تخمين اوليه کمتر باشد يا اخيرا وزن  حجم
شديدی را از دست داده است  

ت• ا پايين کاذب ت به دياليز از پ ا نه ن نمونه اوره پس از دياليز به صورت کاذب پايين است  •
زمانی که روش آهسته استفاده نشده باشد و گردش خون •

اش . مجدد وجود داشته باشداشت
خروجی صافی گرفته شده باشد  lineنمونه از •
طول جلسه دياليز طوالنی تر از تجويز شده باشد  •




